
Zápis z jednání VPP dne 18. 3. 2015 

Přítomni: J. Neudertová, A. Janáčková, J. Jelínková, Z. Horváthová, H. Čížková, J. Kočí,                     

D. Mojžíšová  

Omluveni: M. Franěk, S. Zíková, A. Cibochová 

 

* A. Janáčková informovala o povinnosti umísťovat na web Prahy 20 všechny zápisy VPP od 

března 2011 až po aktuální. Z archivu VPP pošle D. Mojžíšová. 

* Výroční zpráva za r. 2014 bude předložena Radě MČ Prahy 20 po schválení VVP 

začátkem dubna 2015. 

* A. Cibochová osloví A. Schulz, zda by chtěla vystavovat v září v Mions na Festiv´Art 2015. 

* Velikonoce a Český den v Mions (11. - 15. 3.) Poděkování všem zúčastněným z DDM       

a VPP (Z. Horváthová, H. Volfová, K. Šimeček, J. Jelínková a D. Mojžíšová). Obě akce měly 

velký ohlas, v lyonském deníku Le Progres vyšly dvě reportáže (M. Tabaise) viz přílohy. 

Francouzi požadují potvrzení za úhradu materiálu = 300 eur na velikonoční dílničky 

(vystaví A. Janáčková). 

* Salon de Printemps v Mions (17. – 21. 3.): v době jednání VPP probíhá vernisáž výstavy, 

kde S. Zíková představuje vlastní kolekci rytého skla. Náklady na dopravu hradí ZUŠ, 

ubytování zdarma v rodině Bernardových.  

* Stáž pro dvě studentky SOŠ pro administrativu EU (1. - 31. 5. 2015): prof. B. Podracká 

ze SOŠ je v kontaktu s CdJ, vše probíhá dle dohody. Platí, že náklady na dopravu si studentky 

hradí samy, ubytování poskytnou M. Chapat a A. Nyffenneger.  

* 6. – 9. 5. 2015: Studijní pobyt v Mions pro frekventanty kurzů francouzštiny v DDM 

Organizuje J. Jelínková podle zájmu žáků (maximálně 8 osob). Program je studijní                 

a poznávací, ubytování v rodinách zdarma, náklady na cestu si účastníci hradí sami. 

* 15. - 19. 6. 2015: Festiv´art junior v Mions 
Podobné schéma jako v roce 2014, v červnu výstava dětí z HP v Mions, na podzim 

francouzských dětí u nás. Téma na r. 2015: Transformace, díla z recyklovaných materiálů… 

Výběr prací: A. Cibochová, S. Zíková, J. Neudertová a Z. Horváthová. A. Cibochová 

navrhuje vyfotografovat objekty a výstavu do Francie poslat poštou. Technické požadavky, 

počet a velikost fotografií, potvrzení termínu zjistí DM do 7. 4. 2015, termín podzimní 

výstavy franc. dětí na Chvalském zámku objedná DM)). 

* 21. 6. 2015: Fête de la musique v Mions 

Nabídka pro ZUŠ H. Počernice, ředitel L. Zíka projevil zájem, čekáme na vyjádření CdJ.  

 

* Červen-červenec 2015: Karel Šimeček na stáži v Mions 

S francouzskou stranou se domluvil, jedná se o soukromý pobyt, vše si hradí sám. 

 

* Září 2015: Festiv'Art amateurs v Mions 

Francouzi chtějí představit dalšího amatérského umělce z HP. A. Cibochová zjistí, zda by 

měla zájem vystavovat A. Schulz (šité obrazy). 



 

* 16. - 20. 9. 2015 (středa – neděle): Návštěva německé a francouzské delegace  

v Horních Počernicích 

CdJ souhlasí s termínem. Chceme využít zahájení 10. divadelní sezóny v HP. O návrhu 

programu více v dubnu (1. návrh pivovar Bernard v Humpolci). Pozvání starostovi Mions C. 

Cohenovi napíše DM, přeloží J. Jelínková. Totéž v případě gratulace M. Chapat ke 

znovuzvolení předsedkyní CdJ a poděkování A. Nyffennegerovi za jeho práci v této funkci. 

Text pozvání pro starostu a vedení radnice v Brunsbüttelu napíše DM, přeloží J. Neudertová.  

A. Janáčková připomíná, že je třeba, aby všichni přijeli ve stejný den a nemuseli jsme 

absolvovat několik jízd na letiště či nádraží. VPP souhlasí, stejně jako s počtem účastníků: 

max. 10 Francouzů a 6 Němců. J. Neudertová nabízí spolupráci s učitelem ZŠ Ratibořická 

(umí francouzsky, pozveme ho). 

* Přelom září a října 2015: Týdenní výměnný pobyt žáků z Brunsbüttelu v HP 
J. Neudertová upřesní termín, děti ze ZŠ Ratibořická pojedou do Německa až na jaře 2016. 

 

* 17. -  18. 10. 2015: Oficiální návštěva české delegace ve Francii k 10. výročí spolupráce 

Datum vyhovuje CdJ, není ale potvrzen radnicí v Mions. CdJ zatím VPP nabízí výběr místa, 

kam bychom se chtěli podívat (lázně Aix-les-Bains, Anzy?). 

 

* Začátek listopadu 2015: Hudební festival v HP s účastí německých studentů 

Bližší informace podá L. Zíka, jedná se o pokračování devítileté spolupráce mezi ZUŠ Horní 

Počernice a hudebními školami v Německu. 

Příští zasedání VPP ve středu 15. 4. 2015 v 15:30 v RUV, mimořádné už ve středu 8. 4. 

v 17:30 tamtéž. 

 

D. Mojžíšová 

 


